
 
FAQ – RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 z dnia 28 października 2019 r.  

 

Pytanie 1: czy w ramach aktualnego naboru 9.2.1 typ C możliwe jest utworzenie Ośrodka Wsparcia 

Dziennego w gminie, w której taki ośrodek już funkcjonuje, ale istnieje zapotrzebowanie na jego 

utworzenie? 

Odpowiedź: W ramach aktualnego naboru dla Poddziałania 9.2.1. typ C Usługi wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej możliwe jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego tylko i wyłącznie na 

terenie gmin wskazanych w załączniku nr 16 do regulaminu konkursu. W przypadku złożenia wniosku 

dot. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie gminy, która nie jest wskazana na liście w 

załączniku nr 16 skutkuje to niespełnieniem kryterium wyboru (Specyficzne warunki wstępne) a co za 

tym idzie negatywną oceną projektu. 

 

Pytanie 2: Czy Przedsiębiorca może złożyć Wniosek w ramach konkursu do Podziałania 9.2.1 typ C 

Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej? 

Odpowiedź: Nie, w obecnym konkursie 9.2.1 typ katalog beneficjentów jest zamknięty i nie obejmuje 

on Przedsiębiorców. 

Zgodnie ze Szop RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać 
się: 
a)     jednostki samorządu terytorialnego, 
b)    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania 
rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, 
c)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy 
zastępczej lub pomocy społecznej. 
Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów. 
 

Pytanie 3: Czy w przypadku już istniejących i funkcjonujących od wielu lat placówek wsparcia dziennego 
rekrutację do projektu trzeba przeprowadzić ze sztywnym uwzględnieniem kryteriów tj. osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020? Czy obligatoryjnie każdy uczestnik projektu musi spełnić jedną z przesłanek: (….)  
Odpowiedź: Placówka powinna być prowadzona zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej i może przyjmować dzieci, o których mowa w ustawie. W Regulaminie konkursu wskazano, 

jakie kategorie osób są preferowane do objęcia wsparciem (kryteria preferencji) – są to kryteria 

pierwszeństwa udziału w projekcie, nie wykluczają one z udziału w projekcie innych osób, wskazują 

one, że w przypadku większej liczby chętnych w pierwszej kolejności należy przyjąć wskazane osoby. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe 
wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach albo rozszerzenia oferty 
wsparcia. Jeżeli projekt przewidywać ma rozszerzenie oferty wsparcia i obejmować wsparciem 
wszystkich dotychczasowych uczestników placówki to kryteria preferencji (pierwszeństwa udziału w 
projekcie) nie będą miały zastosowania. Jeśli natomiast projektem objętych będzie tylko część 
dotychczasowych uczestników placówki wówczas trzeba zastosować kryteria preferencji, które są 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-09-02-01-IP-01-12-028-19/Zalacznik_16_Lista_gmin_9.2.1_C_III.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-09-02-01-IP-01-12-028-19/Zalacznik_1_Kryteria_9.2.1_C_III.pdf


 
wskazane w regulaminie, czyli w pierwszej kolejności skierować do takich osób projekt, (co nie 
wyklucza z udziału w projekcie osób niewpisujących się w wymienione kategorie).  
Reasumując – placówka ma funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, nie 

wszyscy uczestnicy projektu (placówki) muszą spełniać kryteria wskazane w Regulaminie – są to jedynie 

kryteria pierwszeństwa udziału. 

 

Pytanie 4: Czy w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej muszą być realizowane tylko, co 

najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych czy dodatkowo mogą być realizowane zajęcia np. 

sportowe, muzyczne czy rękodzielnicze? 

Odpowiedź: W przypadku wsparcia placówek w formie opiekuńczej muszą być realizowane 

przynajmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych. Placówka zapewnia m.in. organizację czasu 

wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, a zatem dodatkowo mogą być 

prowadzone inne zajęcia, np. sportowe, muzyczne itd. 

 

Pytanie 5: Czy placówka wsparcia dziennego może ograniczyć przyjmowanie dzieci do wieku np. 16 lat? 

 Odpowiedź: Nie, zgodnie z regulaminem konkursu uczestnikami placówki są dzieci i młodzież do 18 

roku życia. Placówka nie może zawęzić grupy docelowej.  

 

Pytanie 6: Czy rekomendowane w zał. otwarcie placówki, co najmniej 4 godziny dziennie jest wiążące 

dla Wnioskodawców, czy należy traktować je, jako tylko rekomendacja?  

Odpowiedź: Jest to rekomendacja, zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu 

(Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski), a zatem nie ma 

charakteru obligatoryjnego. Niemniej jednak placówka powinna być otwarta i dostępna dla dzieci 

adekwatnie do potrzeb dzieci, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb grupy docelowej. 

 

Pytanie 7. Czy świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i 

wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych mogą stanowić koszt własny?  

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 świadczenia wypłacane na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą 

stanowić wkład własny do projektu. 

Pytanie 8. Czy można utworzyć jedną placówkę wsparcia dziennego (budynek spełnia 

standardy + jej 2 filie (budynków ze standardem brak, ale jest społeczność szczególnie 

zainteresowana wsparciem w formie placówki). 

Odpowiedź: Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nie posługuje się pojęciem filia placówki. 

Zgodnie z tą ustawą placówkę „stacjonarną” rejestruje się na każdy obiekt osobno i każda z nich musi 

spełniać warunki określone w tej ustawie. Dodatkowo każdy z obiektów musi spełniać warunki 

określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona 



 
placówka wsparcia dziennego. Mimo, że społeczność jest szczególnie zainteresowana wsparciem w 

formie placówki, to budynek musi spełnić wszystkie wymogi i standardy wynikające z przepisów prawa. 

Pytanie 9. Czy możliwe jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w budynku szkoły? Czy 

dopuszczalna jest organizacje placówki wsparcia dziennego w obecnej świetlicy szkolnej, która 

funkcjonuje do godziny 15-tej a potem byłaby wykorzystana na cele placówki wsparcia dziennego w 

godzinach 15-19? Jeśli tak to czy możliwa jest wtedy adaptacja i zakup wyposażenia? 

Odpowiedź: Możliwe jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w budynku szkoły, ale z pewnymi 

warunkami. Z racji tego, że dotacja EFS jest dotacją celową, to wykonana adaptacja obiektu i kupione 

wyposażenie może służyć wyłącznie celom projektu. Nie jest możliwe korzystanie przez placówkę 

wsparcia dziennego w godzinach 15-19, a np. w godzinach wcześniejszych przez świetlicę szkolną z 

kupionego wyposażenia, zaadaptowanych pomieszczeń itd. Dodatkowo Wnioskodawca składa we 

wniosku oświadczenie, że tworzona w szkole placówka nie będzie zastępowała klasycznej świetlicy 

szkolnej. Taki projekt jest bardzo trudny z punktu widzenia jego realizacji, ponieważ 

Wnioskodawca/Realizator musi bardzo pilnować celowości dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 


